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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege 

pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 

-------------------------------------------------- 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea  articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătății Ala Nemerenco 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco 
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        Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr. 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 20 

din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995  

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din 

Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă 

(nr. 135 din 14 aprilie 2022) de către un grup de deputați în Parlament, și comunică 

susținerea acestuia cu următoarele propuneri de îmbunătățire a normei respective, 

inclusiv a notei informative. 

Proiectul de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii 

sănătății nr. 411/1995 are drept scop susținerea pacienților cu tumori benigne, și 

anume garantarea minimului asigurării medicale gratuite cetățenilor prin 

acoperirea cheltuielilor pentru exoprotezele și implanturile mamare necesare 

pentru reabilitarea pacientelor cu tumori benigne, precum și prin acoperirea 

cheltuielilor pentru protezele individuale și consumabilele necesare pentru 

reabilitarea chirurgicală și protetică a pacienților cu tumori  benigne ale capului, 

ale gâtului, ale aparatului locomotor și a pacienților cu anoftalmie, defect parțial 

sau total al globului ocular, indiferent de etiologie, din contul fondurilor asigurării 

obligatorii de asistență medicală. 

Totodată, având în vedere că, în conformitate cu Protocolul clinic național 

pentru tumori benigne a glandelor mamare, pentru reabilitarea pacientelor nu sunt 

utilizate exoprotezele și implanturile mamare, considerăm necesară excluderea din 

proiect a modificărilor propuse la litera f) a articolului 20 din Legea ocrotirii 

sănătății nr. 411/1995. 

Luând în considerare prevederile articolului 30 din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, propunem de a specifica în capitolul 5 „Fundamentarea 

economico-financiară” din nota informativă că, potrivit calculelor estimative, 

cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege constituie circa 

2 000,0 mii lei pentru efectuarea a 10-15 intervenții anual și costul acestora va fi 

acoperit din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în urma 

eficientizării cheltuielilor, fără solicitarea suplimentară a alocațiilor. 

De asemenea, proiectul de lege nominalizat urmează a fi revizuit prin 

prisma cerințelor de tehnică legislativă statuate în Legea nr.100/2017 cu privire la 

actele normative. 
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